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11.4.2018 A8-0117/4 

Pakeitimas 4 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas 

COM(2017)0365 – C8-0253/2017 – 2017/2142(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. atkreipia dėmesį į 2014 m. lapkričio 

mėn. Tarnautojų teismo sprendimą dėl 

buvusio Komiteto vidaus auditoriaus; 

pripažįsta, kad Tarnautojų teismas priėmė 

sprendimą, jog Komitetas turėjo atlyginti 

buvusiam vidaus auditoriui žalą, tačiau 

atmetė jo pateiktus įtarimus; pažymi, kad 

Komitetas nedelsdamas laikėsi Tarnautojų 

teismo sprendimo ir atlygino žalą; todėl 

mano, kad Komitetas atliko savo pareigą 

rasti tinkamą, garbingą ir teisingą šio 

atvejo sprendimą, kaip to reikalavo 

Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas 

pranešime dėl 2015m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo; pažymi, kad 2015 m. 

lapkričio mėn. buvęs vidaus auditorius 

iškėlė naują bylą prieš Komitetą; pažymi, 

kad posėdis įvyko 2017 m. gruodžio mėn. 

ir tikimasi, kad teismas priims sprendimą 

2018 m. vasarą; pažymi, kad Komitetas 

neturi jokios įtakos nei ieškovui, 

iškėlusiam naują bylą, nei teismo 

tvarkaraščiui; 

21. atkreipia dėmesį į 2014 m. lapkričio 

mėn. Tarnautojų teismo sprendimą dėl 

buvusio Komiteto vidaus auditoriaus; 

pripažįsta, kad Tarnautojų teismas priėmė 

sprendimą, jog Komitetas turėjo atlyginti 

buvusiam vidaus auditoriui žalą, tačiau 

atmetė jo pateiktus įtarimus; pažymi, kad 

Komitetas nedelsdamas laikėsi Tarnautojų 

teismo sprendimo ir atlygino žalą; pažymi, 

kad ES tarnybos nuostatų 22b straipsnyje 

nurodoma, kad informatorius gera valia 

neturi patirti „jokių žalingų padarinių“ 

dėl to, kad pranešė apie pažeidimą; 

primena, kad Parlamentas patvirtino šį 

nepajudinamą informatorių apsaugos 

principą tuomet, kai paprašė, kad 

Komiteto vidaus auditorius nepatirtų 

jokių neigiamų pasekmių dėl to, kad 

pranešė apie pažeidimą; primena, kad 

2004 m. sausio mėn. Parlamentas 

patvirtino, kad vidaus auditorius yra 

informatorius gera valia; pažymi, kad 

2015 m. lapkričio mėn. buvęs vidaus 

auditorius iškėlė kitą bylą prieš Komitetą; 

pažymi, kad posėdis įvyko 2017 m. 

gruodžio mėn. ir tikimasi, kad teismas 

priims sprendimą 2018 m. vasarą; pažymi, 

kad Komitetas neturi jokios įtakos nei 

ieškovui, iškėlusiam naują bylą, nei teismo 

tvarkaraščiui; ragina teismą oficialiai 

pripažinti vidaus auditorių kaip 

informatorių gera valia ir užtikrinti, kad 
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jis nepatiria jokių žalingų padarinių dėl 

to, kad pranešė apie pažeidimą; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0117/5 

Pakeitimas 5 

Dennis de Jong, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas 

COM(2017)0365 – C8-0253/2017 – 2017/2142(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. apgailestauja dėl Jungtinės 

Karalystės sprendimo išstoti iš Europos 

Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu 

neįmanoma prognozuoti finansinių, 

administracinių, žmogiškųjų ir kitokių 

pasekmių, susijusių su vienos valstybės 

narės išstojimu, ir ragina Komitetą ir 

Audito Rūmus atlikti poveikio vertinimus 

ir iki 2018 m. pabaigos informuoti 

Parlamentą apie rezultatus. 

26. atkreipia dėmesį į Jungtinės 

Karalystės sprendimą išstoti iš Europos 

Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu 

neįmanoma prognozuoti finansinių, 

administracinių, žmogiškųjų ir kitokių 

pasekmių, susijusių su vienos valstybės 

narės išstojimu, ir ragina Komitetą ir 

Audito Rūmus atlikti poveikio vertinimus 

ir iki 2018 m. pabaigos informuoti 

Parlamentą apie rezultatus. 

Or. en 

 

 


